БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАУНАСЦЬ I ДЫПЛАМАТЫЯ У XX ст.
Уладз1м1р Снапкоуск
Ля вытокау адраджэння дзяржаунасщ. У пачатку XX ст. слабасць нацыянальна-вызваленчага руху, яю
арыентавауся больш на суседшя дзяржавы (Рашю,
Польшчу, Лгтву), чым на поуную дзяржауную незалежнасць Беларуси а таксама неспрыяльныя геапалпычныя абставшы абумовип цяжюя, драматычныя шляхГ
адраджэння нацыянальнай дзяржаунасщ.
Спрыяльныя умовы для аднаулення беларускай
дзяржаунасщ склалкя у канцы Першай сусветнай вайны, якая прывяла да аслаблення i распаду Расiйскай
iмперыi. У гады вайны Гдэя незалежнасцi прайшла
прыкметную эвалюцыю. У 1915 г. у Вшьш браты Антон i 1ван Луцкевiчы стварылi Канфедэрацыю ВКЛ,
палiтычную арганiзацыю, якая дамагалася утварэння
Беларуска-ЛiтоУскай дзяржавы на федэратыунай аснове. У 1916 г. лГдэры украiнскага (М. Грушэусга) i беларускага (А. Луцкевiч) нацыянальнага руху вылучыип
Гдэю Злучаных штатау ад Балтыйскага да Чорнага мора,
щ Балтыйска-Чарнаморскай садружнасцi. Паводле гэтага плана меркавалася стварэнне пасля заканчэння
вайны эканамГчнай i палгтычнай супольнасщ у складзе
незалежных дзяржау — Беларуси ЛГтвы, Латви i Украь
ны. Гэта нечым напамшала мадэршзаваную Гдэю аднаулення ВКЛ.
Але лопка падзей у Цэнтральнай i Усходняй Еуропе вяла да стварэння нацыянальных дзяржау. У
1917 г. група нацыянальных дзеячау на чале з Вацлавам Ластоусюм адмовГлася ад канфедэратыуных i федэратыуных планау i выступила за поуную дзяржауную незалежнасць Беларус у яе этнаграфГчных межах.
Тым не менш большасць прадстауншоу нацыянальнага руху працягвала стаяць на пазщыях аутаноми Беларус у складзе Расшскай дэмакратычнай федэратыунай рэспублЫ. Усебеларусю з'езд у снежн 1917 г.
сфармулявау щэю Беларускай Народнай РэспублМ
(БНР) як аутаномнай адзшю Расшскай дэмакратычнай рэспублЫ.
Незалежнщюя настроГ у беларусюм нацыянальным руху узмацнЫся пасля разгону бальшавшамГ Усебеларускага з'езда у снежн 1917 г. i падшсання у сакавшу 1918 г. Брэсцкага мГрнага дагавора памГж Савецкай Раияй i дзяржавамГ германскага блока. Беларусюя дзеячы узялГ курс на аддзяленне ад Раси i абвяшчэнне дзяржаунай незалежнасщ Беларусь 25 сакавша 1918 г. была прынята Трэцяя Устауная грамата
БНР, паводле якой Беларусь абвяшчалася незалежнай
i свабоднай дзяржавай, старыя дзяржауныя сувязГ з
Раияй скасоувалшя.
Вел1ч i трагедыя БНР. Беларуская Народная РэспублГка з'явГлася першай спробай адраджэння беларускай дзяржаунасщ у XX ст. Яна нарадзГлася у неспрыяльных знешнепалГтычных абставГнах, ва умовах нямецкай акупацып i непрызнання з боку бальшавшоу права
беларускага народа на самавызначэнне. Пад уцГскам
знешшх абставГн БНР не змагла аформщца як суверэнная i незалежная дзяржава i даволГ хутка яе юруючыя
органы павГнны быип эмГгрыраваць з тэрыторыГ БеларусГ. Яна не змагла атрымаць шырокага мГжнароднага
прызнання, а яе урад не здолеу вывесцГ беларускае пытанне на мГжнародную арэну.

Разам з тым абвяшчэнне БНР i яе дзейнасць (як
унутры краiны, так i за яе межамГ) маюць вялiкае пстарычнае значэнне. 3 прыняццем Трэцяй Устауной граматы да народау Беларус 25 сакавша 1918 г. беларуская нацыянальная вдэя увасобГлася у акт стварэння
новай незалежнай дзяржавы. КанстытуГраванне БНР
адбывалася на уих беларусюх этшчных землях у форме дэмакратычнай, парламенцкай рэспублЫ. Знешняя
палгтыка i дыпламатыя БНР бьип наюраваны на мГжнароднае прызнанне рэспублЫ, абарону яе суверэнных
правоу, барацьбу за незалежнасць i тэрытарыяльную
цэласнасць Беларусь Найбольш актыуна яны ажыццяулялкя у 1918—1923 гг., потым працягвалiся толью
у форме эшзадычных актау.
Адной з прычын унутранай слабасщ БНР была
адсутнасць адзшства поглядау i дзеянняу у яе юраунщтве. Яно падзялялася памiж прыхiльнiкамi рознай знешнепалгтычнай арыентацыi (на Расио, Польшчу, Германпю, Лгтву), аслаблялася унутрыпалiтычнымi i асабь
стымГ (асаблГва у час эмиграцып) канфлштамГ. Будаушцтва незалежнай беларускай дзяржавы на уласна нацыянальным грунце ва умовах слабасщ нацыянальнай свядомасщ насельнщтва i акупацыи розных частак яе тэрыторыи практычна уЧпмГ суседшмГ дзяржавамГ не
магло прынесщ поспеху. Але абвешчаны имвал беларускай дзяржаунасщ у выглядзе БНР зрабГу сваю справу. Гэтага не мапп не улГчваць балыпавпа, калГ вярнулкся
у Мшск у снежн 1918 г.
Знешнепалпычная дзейнасць БССР. Знешнепалпычныя меркаванн мелГ вырашальнае значэнне у планах леншскага урада Савецкай Pacii па стварэнн Беларускай савецкай дзяржавы. У канцы 1918 г. ва урадзе
РСФСР атрымала дамшаванне думка аб неабходнасщ
стварэння на заходшх межах савецкай дзяржавы ланцуга буферных савецгах рэспублпс, каб пазбавщь катталктычныя крашы прамога кантакту з бальшавщкай
Paciяй. Абвяшчэнне Савецкай Сацыялктычнай РэспублЫ Беларусь 1 студзеня 1919 г. мела сваей мэтай з
пункту погляду мГжнароднага становпшча Савецкай
Pacii "замкнуть цепь советски самоопределившихся образований". Таю аргумент быу сфармуляваны I з'ездам
КП(б)Б у сувязГ з рашэннем аб пераутварэнн Заходняй
камуны у самастойную ССРБ. Палгтыка Савецкай Pacii
у беларусгам пытанн з'яулялася самым важным знешнепалггычным фактарам, яга прадвызначау дзяржаватворныя працэсы на тэрыторып Беларусь
У 1919—1929 гг. знешнепалпычная дзейнасць БССР
зведала прыкметную эвалюцыю. Першы этап яе станаулення ахошпвау 1919—1922 гг. У гэты час, асабшва у
1921—1922 гг., адбыуся выхад Беларускай савецкай дзяржавы на мГжнародную арэну. Але гэты выхад быу даволГ
сцГплым i праяуляуся пераважна ва узаемаадносГнах
БССР з суседнГмГ дзяржавамГ Усходняй Еуропы. Рэспублпса атрымала юрыдычнае прызнанне сваей незалежнасщ
з боку РСФСР i Гншых савецкГх рэспублш, а таксама
Польшчы i ГерманГГ. Адносшы дэ-факта падтрымлГвалГся з шэрагам еурапейсгах краГн. БССР прымала самы
актыуны удзел у фармГраваннГ федэратыуных адносш з
РСФСР i ГншымГ савецкГмГ рэспублшам^ складваннГ Гх
дыпламатычнага саюза, стварэннГ Саюза ССР.
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Знешнепальтычная дзейнасць БССР у 1919—
1922 гг. адбывалася у вельмГ складаных мГжнародных i
унутраных умовах, кантэксце дзяржаватворных працэсау у Цэнтральнай i Усходняй Еуропе, замежнай
штэрвенцып i вострай пальтычнай барацьбы па пытаннях нацыянальна-дзяржаунага будаунщтва на тэрыторыи Беларусь Створаная па волГ i у знешнепальтычных
штарэсах Савецкай Раси, Савецкая Беларусь выступа
ла у рэпянальнай пальтыцы як правадшк знешнепаль
тычнай лшп Масквы.
Для большасщ юраунГкоу БССР былГ уласщвы
нацыянальны шгипзм i гатоунасць ахвяраваць нацыянальна-дзяржаунымГ штарэсамГ беларускага народа на
карысць справы рэвалюцып у Савецкай Расп i ва уйм
свеце. Увогуле паняцщ "нацыянальныя штарэсы" щ
"знешняя палгтыка Беларуси' быип чужымГ i незразумелымГ для бальшавщкага юраунщтва БССР, значная частка якога пры тым не была беларусамГ па паходжаннь
Незайздросная роля аб'екта замежнай палпыю больш
моцных дзяржау i становпшча буфернай дзяржавы
памГж РСФСР i Захадам прадвызначыип падзелы тэрыторыи Беларус у 1919—1921 гг., самым глыбоюм з яюх
быу Рыжсга мГр.
Дыпламатычная служба БССР фармГравалася такса
ма пад вырашальным уплывам РСФСР i у кантэксце складвання федэратыуных адносш памьж дзвюма рэспубшкамь
У рамках дыпламатычнага саюза савецюх рэспублГк БССР
дэлегавала сваГ знешнепалп'ычныя паунамоцтвы РСФСР.
Але адначасова рэспублпса ажыццяуляла i пэуныя самастойныя акцып у адносшах з суседшмГ дзяржавамь
Пасля уваходжання у склад СССР пачауся новы
этап знешнепалгтычнай актыунасщ БССР. Яна у адрозненне ад УССР не настойвала на захаванн свайго дып
ламатычнага ведамства, як i увогуле знешнепалгтычнай
самастойнасщ у складзе СССР. З 1923 г. знешнепаль
тычная дзейнасць БССР хутка затухае i фактычна спыняецца. У 1920-я гг. развГваюцца замежныя эканамГчныя i культурныя сувязГ рэспублЫ, але i яны значна
аслабляюцца у канцы дзесящгоддзя. Суверэнпэт БССР
набывае чыста фармальны i дэкларатыуны характар. З
усталяваннем ваенна-бюракратычнай мадэлГ сацыялГзму у СССР, умацаваннем унГтарызму у развщщ савец
кай федэрацып i нарастаннем пагрозы вайны рэспубль
ка пападае у мГжнародную Гзаляцыю.
Дзве дзяржавы — дзве iдэi i дзве дыпламатыi.
У 1918—1925 гг. адраджэнне i станауленне беларускай
дзяржаунасщ адбылося у дзвюх формах — БНР i БССР.
У той час, калГ БНР з'яулялася увасабленнем нацыя
нальнайвдэГ,вдэГстварэння нацыянальнай дэмакратыч
най дзяржавы, БССР сваГм нараджэннем абавязана Са
вецкай Раси i Гдэям камушзму. Супрацьлегласць нацыяналГзму i камушзму абумовьла варожыя адносшы
памГж БНР i БССР i непрызнанне Гх адна адной.
Характар абедзвюх беларусгах дзяржау асаблГва
яскрава праяуляуся у Гх знешняй пальтыцы. БНР дзейшчала у штарэсах беларускай нацыи, непадзельнасщ i
незалежнасщ Беларуси а цэнтр прыняцця знешнепаль
тычных рашэнняу знаходзГуся у беларусгах руках. Стваральнпа БССР не лГчыип беларусау самастойнай нацыяй, юравалкся камункстычнай ьдэяй-утотяй аб злщщ
нацый i дзяржау. Яны (маецца на увазе перш за усё
плынь камункстау-штэрнацыяналкстау) выступалГ з пазщый нацыянальнага шгипзму i ахвотна ахвяравалГ беларусгамГ тэрыторыямГ дзеля штарэсау сусветнай рэ
валюцып i яе аплоту — Савецкай Раси.
Уваходжанне БССР у склад СССР з'явьлася, па
сутнасщ, вяртаннем у Гмперыю. Нягледзячы на фармаль-

ны суверэньтэт, канстытуцыйнае права выхаду з СССР,
Савецкая Беларусь не мела рэальных правоу у савецкай унГтарнай дзяржаве Гмперскага тыпу. Пасля кароткачасовай беларуизацып у 1930-я гг. узмацньлася русь
фшацыя i барацьба з беларусюм нацыяналГзмам, яю на
самай справе быу слабай формай патрыятызму. У сталшскай Гмперып беларуская дзяржаунасць не мела перспектыу развщця.
Але БССР, як саюзная рэспублша у межах СССР,
аказалася больш трывалым дзяржауным утварэннем,
чым БНР. Яна пракнавала да 1991 г., даушы пачатак
новай беларускай дзяржаве пад назвай Рэспублпса Бе
ларусь. Канец кснавання СССР i "сацыялкстычнай скстэмы" увасабляу сабой пстарычнае паражэнне камунь
стычнай вдэалагп на вялшай частцы еуразшскай прасторы. Станауленне новых незалежных дзяржау адбывалася на ьдэалапчным грунце адраджэння дзяржаунага
нацыяналГзму, яю мае патрыятычны, канструктыуны ха
рактар для народау, што стагоддзямГ быип прыгнечаны
Гмперскай скстэмай улады, Гмперскай вдэалопяй i вяль
кадзяржаунай пстарычнай традыцыяй.
Рэспублика Беларусь за дзесяцГгадовы перыяд свай
го Гснавання не выпрацавала дзяржаунай, агульнанацыянальнай ГдэалогГГ, якая б змагла аб'яднаць асноуную
частку элГты i беларускага грамадства. Палгтычныя i
Гнтэлектуальныя элГты Гншых постсавецюх дзяржау
з'яуляюцца больш кансалГдаванымГ вакол нацыяналь
найвдэГ,чым у сучаснай Беларусь Гэта таксама адна з
прычын вельмГ павольнага працэсу трансфармацып краГны, якая больш напамшае таптанне на месцы щ часам
нават адкат назад, чым рух наперад.
У гады Другой сусветнай вайны Беларусь з'яу
лялася аб'ектам геапалгтычных "разборак", а потым i
тэатрам ваенных дзеянняу памГж СССР i ГерманГяй.
Гэтая вайна пачалася з гГстарычна справядлГвай для
беларускага народа падзеГ — уз'яднання Заходняй БеларусГ з БССР, якая, аднак, была дасягнута сродкамГ
Гмперскай палГтыкГ, стала вынГкам зговару дыктатарсгах
рэжымау СталГна i ГГтлера. ЛГтаральна праз некалькГ
тыдняу уз'яднанай БеларусГ давялося заплацГць за
"вызваленчы паход" Чырвонай АрмГГ перадачай ВГленшчыны з ВГльняй, а потым i Гншых беларускГх зямель,
што быип уключаны у склад ЛГтоускай ССР. Гэта была
ужо плата БеларусГ за шкарпарацыю ЛГтвы у склад
СССР.
З пачаткам савецка-германскай вайны Беларусь
спазнала Гншы варыянт таталГтарызму — нямецга нацызм. У "Трэщм рэйху" Беларусь чакау незайздросны
лёс. Нацысты планавалГ каланГзаваць яе тэрыторыю,
знГшчыць большасць насельнГцтва, астатнГх беларусау
ператварыць у танную рабочую силу. 1снаванне без дзяржаунасцГ i уласнай нацыянальнай ГнтэлГгенцыГ — вось
што нёс для БеларусГ "новы парадак". Але як першая
(1915—1918), так i другая (1941—1944) нямецкая акупацыя выкарыстоувала заганы расГйскай i савецкай на
цыянальнай палпыю у Беларусь Гэта праяулялася у
падтрымцы з боку акупантау беларускай мовы i ажыуленнГ нацыянальна-культурнай дзейнасцГ беларускГх
арганГзацый. РусГфГкацыя i жахГ сталГнскага тэрору
выклГкалГ пэуныя спадзяванш на нацысцкГх акупантау
з боку беларускага нацыяналГзму i нарадзип такую супярэчлГвую з'яву, як калабарацыяшзм.
Уздым беларускага нацыянальнага руху у час вайны, якГ праяуляуся таксама у партызанскай i падпольнай барацьбе, прымусГу СталГна, савецкае юраунщтва
шукаць сродкГ кампенсацыГ за самаахвярнае змаганне
беларускага народа супраць фашызму. Гэта была адна з
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прычын, яюя прывялГ Беларусь у ААН. Але i гэта важнае дасягненне беларускай дзяржаунасщ было у значнай ступен дэвальвгравана нягодным статусам дэлегацлы БССР у ААН як "дадатковага голасу" для СССР.
Другая сусветная вайна завяршылася для Беларус
вызваленнем ад нямецка-фашысцюх захопшкау i вяртаннем сваёй "роднай"таталпарнай савецкай сктэмы.
Аб тым, хто у беларусюм доме i на беларускай зямлГ
сапраудны гаспадар, Крэмль напомнгу у 1944—1945 гг.
падшсаннем паграшчных пагадненняу з "сатэлпнай"
Польшчай аб перадачы ёй Беласточчыны i частю Белавежскай пушчы. Гэты быу апошн падзел Беларус перыяду 1918—1945 гг. Нават ганаровы статус дзяржа
вы — заснавальнщы ААН не выратавау БССР ад чарговага падзелу.
Другая сусветная вайна мела для Беларус з пункту
погляду яе геапалиычнага становшлча i знешнепалгтыч
най актыунасщ вельмГ супярэчлгвыя вынпа. За кожнае
дасягненне у справе умацавання дзяржаунасщ прыходзглася плацщь дарагую цану. Да гэтага, несумненна, спрычынЫся шэраг унутрысаюзных i мгжнародных абставш.
Беларусь, як саюзная рэспублика, не магла адыгрываць
сур'ёзнай ролГ ш у савецкай дзяржаве Гмперскага тыпу,
ш на мгжнароднай арэне. Уз'яднане 1939 г. i уваход у
Аб'яднаныля Нацлы 1945 г. сталГ вышкам агульнасаюзнай ваеннай палпыю i дыпламатыГ, i былГ выкарыстаны
у агульнасаюзных, вялГкадзяржауных штарэсах.
Зразумела, што БССР унесла свой уклад у дасяг
ненне гэтых задач, яюя адпавядшп яе нацыянальна-дзяржауным штарэсам як саюзнай рэспублпа. Але усё ж таю
галоуным "карыстальшкам", "спажыуцом" дасягненняу
Беларуси як i уих астатнгх саюзных рэспублш, быу саюзны цэнтр, савецкая вярхушка, яюя "прыватызавалГ"
Гх перамоп, асаблГва перамогу над фашызмам у Дру
гой сусветнай вайне. У гэтым сэнсе паляпшэнне мгжнароднага становшлча Беларус у вышку вайны было звязана з умацаваннем пазщый СССР i уключэннем у сфе
ру яго стратэпчных гнтарэсау Усходняй Еуропы. У "халоднай вайне" СССР з Захадам Беларус адводзглася
свая роля.
Гэта была роля другога пасля "жалезнага трохвугольшка" (ГДР, Польшча, Чэхаславакгя) пояса стратэпчнай абароны СССР, якую Беларусь выконвала разам з
шшымГ саюзнымГ заходшмГ рэспублгкамГ (Украшай i
ПрыбалтыйсюмГ рэспублгкамГ). На тэрыторлы Беларус
кай ваеннай акруп размяшчалася самая баяздольная
групоука войскау i ваеннай тэхнпа, уключаючы тактычную i стратэпчную ядзерную зброю. Узровень милиарызацып Беларуси яю вымярауся суадносшамГ вайскоуцау i цывгльнага насельнщтва, быу адным з самых высоюх у свеце (1 да 43), пераузыходзячы больш чым у
10 разоу адпаведны паказчык РСФСР. Начыненая танкамГ, ядзернымГ ракетам^ самалётамГ i артылерыяй,
Беларусь знаходзглася пад самым пильным прыцэлам
ваеннага камандавання НАТО.
Знешнепалiтычная дзейнасць БССР у пасляваенныя дзесяцiгоддзi развГвалася цалкам у рэчышчы
савецкай знешняй палпыю. Выхад Беларус на мгжнародную арэну у сярэдзше 1940-х гг. не пераутварыуся
у актыуную знешнюю палиыку наступных дзесящгоддзяу. Ён быу абмежаваны рамкамГ ААН i некальюх яе
спецыялгзаваных устаноу, а таксама трансгрангчным
супрацоунщтвам з суседшмГ дзяржавамГ "сацыялгстычнай садружнасщ", перш за усё Польшчай. Беларусь,
нягледзячы на свой ганаровы статус заснавальнщы
ААН, не успрымалася у свеце як незалежная i суверэнная дзяржава, а разглядалася як неад'емная частка са-

вецкай звышцэнтралгзаванай дзяржавы, якая толью на
паперы лГчылася федэрацыяй. Знешнепалпычная дзей
насць (пра сапраудную знешнюю палиыку рэспублгк
гаворю к щ не магло) БССР не адпавядала нацыянальным штарэсам Беларус i яе народа. Гэтыя штарэсы не
магси быць вызначаны i успрыняты камунктычнай наменклатурай у Мшску, якая адрозшвалася найбольшай
ступенню адданасщ вялшадзяржауным штарэсам
Крамля.
Друп выхад Беларус на мгжнародную арэну, яю
ахоплГвау перыяд 1944—1990 гг., аказауся, як i першы,
незавершаным i малавышковым. У параунанш з дыпламатычнай актыунасцю БНР i БССР канца 1910-х—
пачатку 1920-х гг. знешнепалпычная дзейнасць БССР
у пасляваенныя дзесящгоддзГ выглядала больш рэспектабельнай, паколью рэспублша атрымала самастойнае
членства у ААН i некаторых шшых мгжнародных
мгжурадавых аргангзацыях. Але за ганаровым стату
сам заснавальнщы ААН хавалася незайздросная роля
"дадатковага голасу" для дэлегацлы СССР.
Няпэуны i сумнгуны палпыка-прававы статус
БССР i УССР у складзе СССР давау падставы заходшм
вучоным у галше мгжнароднага права называць гэтыя
дзве саюзныя рэспублЫ — заснавальнщы ААН "дзяржавамГ особнага роду", "полу- щ квазьдзяржавамГ".
БССР у пасляваенныя дзесящгоддзГ не атрымала мгжнародна-прававога прызнання як суверэнная i незалеж¬
ная дзяржава. Яна не выступала на мгжнароднай арэне
як самастойны суб'ект мгжнароднага права, еурапейскай i сусветнай палпыю. Рэспублша не мела дыпламатычных адносГн нГ з адной дзяржавай свету, а яе прадстаунщтвы пры мГжнародных арганГзацыях фактычна
з'яулялкя фГлГяламГ агульнасаюзных прадстаунГцтвау.
ТолькГ дасягненне рэальнага суверэнпэту адкрывала
перад Беларуссю перспектыву уваходжання у сусветную супольнасць дзяржау.
Знешняя палпыка Рэспублiкi Беларусь. Пасля
абвяшчэння незалежнасщ у снежнГ 1991 г. пачауся новы
перыяд у гГсторыГ знешняй палпыю БеларусГ ХХ ст.
МГжнародная палГтыка краГны у 1990-я гг. падзяляецца
на два этапы у залежнасщ ад тыпу палГтычнага рэжыму, якГ правГу. Першы этап ахотпвае 1990—1994 гг.,
калГ Гснавала парламенцкая рэспублГка. Друп пачауся з
лГпеня 1994 г., калГ б^лу уведзены Гнстытут прэзГдэнцтва
i першым прэзГдэнтам РэспублГкГ Беларусь быу абраны
Аляксандр Лукашэнка.
У адпаведнасцГ з Дэкларацыяй аб дзяржауным суверэниэце БССР, актамГ аб лГквГдацыГ СССР i стварэннГ
СНД Вярхоуны Савет i уурад РэспублГкГ Беларусь заявЫ
аб будаунГцтве незалежнай дзяржавы i правядзеннГ самастойнай унутранай i знешняй палГтыкГ у адпаведнасцГ
з штарэсамГ краГны. Прынятая у 1994 г. Констытуцыя
РэспублГкГ Беларусь замацавала абавязацельствы дзяр
жавы зыходзГць у знешняй палпыцы з агульнапрызнаных прынцыпау i нормау мГжнароднага права, яюя абвешчаны прыярытэтнымГ над нацыянальным заканадауствам. Канстытуцыйны статус атрымалГ палажэннГ аб
пераутварэннГ БеларусГ у бяз'ядзерную зону i нейтраль¬
ную дзяржаву.
Адразу пасля скасавання СССР пачауся працэс
мГжнароднага прызнання РэспублГкГ Беларусь. Яно адбылося на працягу апошшх дзён 1991—1992 гг. Па ста
ну на 1 сакавша 2000 г. Беларусь прызнана 144 дзяржавамГ, са 133 з ГХ усталяваны дыпламатычныя адносГны.
РэспублГка Беларусь заключыла 831 двухбаковы мГжнародны дагавор з замежнымГ дзяржавамГ i мГжнароднымГ
аргангзацыямГ. Значна пашырыуся удзел краГны у
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мгжнародных ушверсальных i рэпянальных аргашзацыях. На пачатак 2000 г. яна з'яулялася паунапрауным
членам больш за 60 мгжнародных мгжурадавых аргань
зацый, яшчэ у 10 яна мае статус назгральшка.
У пачатку 1990-х гг. прыярытэтнымГ кгрункамГ
знешняй палпыю Беларус з'яулялкся: умацаванне рэальнага суверэнпэту i незалежнасщ, супрацоунщтва з
дзяржавамГ СНД у "аргангзацып" постсавецкай прасторы, наладжванне добрасуседсюх адносш з суседшмГ
крашамГ, пераутварэнне Беларус у бяз'ядзерную i ней
тральную дзяржаву, "вяртанне у Еуропу" i развщцё сувязей з дзяржавамГ Захаду.
Да сярэдзгны 1990-х гг. па уСх гэтых юрунках быип
дасягнуты прыкметныя, а часам выдатныя вынпа. АсаблГва трэба адзначыць уклад Беларус ва умацаванне
мГжнароднай бяспею у галше ядзернага раззбраення i
контролю над узбраеннямь
У 1990 г. Беларусь вылучыла шщыятыву аб стварэнн у Цэнтральнай i Усходняй Еуропе бяз'ядзернай
зоны. У 1996 г. гэта прапанова была мадыфшавана прэзвдэнтам А. Лукашэнкам у адказ на пашырэнне НАТО
на Усход. Але, за выключэннем Раси i Украшы, астатнгя крашы рэпёна, у тым лГку Польшча i дзяржавы Балтып, не падтрымалГ беларускую шщыятыву, не жадаючы тым самым зачыняць для сябе дзверы у НАТО.
Паспяхова развГвалкя двухбаковыя адносшы Рэспублпа Беларусь с суседшмГ крашамГ i вялпамГ дзяржавамь Нягледзячы на тое што беларускгя землГ апынулкся
у вышку неаднаразовых падзелау перыяду 1918—1945 гг.
у складзе суседшх дзяржау, урад РэспублЫ Беларусь
заявГу аб адсутнасщ тэрытарыальных прэтэнзш да Гх. З
РаСяй, Украшай, Польшчай, ЛатвГяй i Лгтвой падшсаны палпычныя дагаворы i дагаворы аб дзяржаунай
мяжы, яюя замацавалГ тэрытарыальны статус-кво.
Пасля абрання у лшеш 1994 г. презвдэнтам крашы
А. Лукашэнка пачауся новы этап у псторып суверэннай
Беларус i яе знешняй палпыю. 1стотныя змены адбыль
ся у знешнепалгтычнай дактрыне, мехашзме распрацоую i рэалГзацын знешняй палпыю беларускай дзяржавы. А. Лукашэнка сфармулявау наступныя знешнепалпычныя прыярытэты Беларусь умацаванне суверэ
нпэту крашы; узмацненне шматбаковага i двухбаковага супрацоунщтва з дзяржавамГ СНД пры акцэнтаванн
сувязей з РаСяй; развщцё адносш з крашамГ Захаду, у
тым лшу з крашамГ Цэнтральнай i Усходняй Еуропы;
стварэнне спрыяльных перадумоу для супрацоунщтва
з мГжнароднымГ аргашзацыямь
Але галоуным вектарам знешняй палпыю стала
РаСя. У канцы 1990-х гг. перакос усходняга вектара аказауся настолью моцным i вгдавочным, што беларусю
прэзвдэнт абвясщу курс на шматвектарную знешнюю
палиыку. У пэунай ступен гэта праявглася у актытзацып сувязей з крашамГ Азп i Пауночнай Афрыю i ва
уступленш крашы у 1998 г. у Рух недалучэння. У 1999 г.
была таксама вылучана канцэпцыя стварэння "пояса
добрасуседства" вакол Беларусь Але палепшыць адно
сшы з Польшчай i крашамГ Балтып, як i нармалГзаваць
адносшы з дзяржавамГ Еврапейскага саюза, з ЗША i Захадам увогуле не удалося.
1нтэграцыйная палпыка беларускага прэзвдэнта
разгортвалася на фоне паглыблення сацыяльна-эканамГчнага i палиычнага крызку у краше, перыядычнага
абвастрэння гандлёвых i шфармацыйных войнау памГж
Беларуссю i РаСяй. Паскоранае сблГжэнне дзвюх краш,
асаблГва у ваенна-палиычнай галше, падрывала аморф
ные структуры СНД i выюпкала падазронасць i недавер
у суседзяй Беларусь Унутры крашы яно суправаджала-

ся крытыкай i пратэстамГ з боку шыроюх грамадсюх
колау i палпычнай апазщыь
Паваротным пунктам у ггсторып суверэннай Беларус
з'явГуся канстытуцыйны рэферэндум, яю адбыуся у лкстападзе 1996 г. Ён парадзГу зацяжны канстытуцыйна-паль
тычны крызкс у краше i пагаршэнне адносш з Захадам.
Мгжнародная супольнасць, такгя уплывовыя мгжнародныя
аргашзацып, як АБСЕ, Савет Европы, Еврапейсю саюз,
не прызналГ у якасщ законных вынпа лкстападаускага рэферэндуму 1996 г. Яны заявш аб непрызнанш новых дзяржауных органау, што быип створаны прэзгдэнтам А. Лу
кашэнкам пасля рэферэндуму. Дзяржавы Захаду, пераважная большасць еурапейскГх краГн i мГжнародныя
арганГзацыГ прызнаюць Вярхоуны Савет 13-га склГкання як адзшы легГтымны заканадаучы орган улады.
Пасля рэферэндуму Захад i мГжнародныя аргашзацыГ увялГ меры па абмежаванш адносГн з Беларуссю i
яе афщыйнымГ установамГ. Савет Еуропы припишу яе
статус спецыяльна запрошанай, а Еврасаюз i яго дзяржавы-члены — дзеянне рамачных пагадненняу 1995 г.
ЗША аб'явГлГ палГтыку "выбарчага удзелу", якая прадугледжвае прыпыненне кантактау з беларускГм кГраунщтвам i падтрымку Гнстытутау цывглГзаванага грамадства у БеларусГ. Разам з тым Захад заявГу аб тым, што
яго мэтай з'яуляецца не Гзаляцыя БеларусГ, а вяртанне
яе у сям'ю цывипзаваных еурапейскГх краш, на шлях
дэмакратыГ i рыначных рэформ.
МГжнародныя пазГцыГ БеларусГ у канцы 1990-х гг.
пагоршылГся у параунаннГ з пачаткам дзесяцГгоддзя. У
вышку рэалГзацыи пэунай стратэгГчнай лши у галГне
унутранай i знешняй палпыю краша апынулася у складаных мгжнародных умовах. Назапашаны раней патэнцыял мГжнароднага даверу i аутарытэту быу растрачаны. Канстытуцыйныя палажэннГ аб бяз'ядзернасцГ i
Гмкненш да нейтральнага статуса падрываюцца неабдуманымГ заявамГ i дзеяннямГ. Магчымасщ добрасусед
ства i шырокага супрацоунщтва па усГх геаграфГчных
напрамках абмежаваны арыентацыяй на РасГю i Усход.
Аб'яднанне з РасГяй пагражае незалежнасщ Беларусь
Вопыт развГцця незалежнай Беларуси асаблГва у
другой палове 1990-х гг., яшчэ раз даказвае непарыуную сувязь унутранай i знешняй палпыю беларускай
дзяржавы, унутраных i знешнГх фактарау яе развГцця.
Гэта дае падставы меркаваць, што дэмакратызацыя
унутрыпалпычнага жыцця будзе весцГ да аслаблення
i выхаду з мГжнароднай Гзаляцыь З другога боку, уздзеянне уплывовых дзяржау i цэнтрау сглы з Усходу i Заха
ду на беларусю палпычны рэжым можа i павГнна пауплываць на дасягненне нацыянальнай згоды памгж урадам i апазГцыяй i у больш шырокГм сэнсе садзейнГчаць
грамадска-палиычнаму прымГрэнню.
Сутнасць i змест "беларускага пытання". ВынГкам так званага "прававога Чарнобыля" унутры БеларусГ i мГжнароднай заклапочанасцГ унутрыпалГтычным становГшчам у краГне стала з'яуленне на парадку
дня еурапейскай палпыю "беларускага пытання". Гэтае пытанне узнГкла у сГстэме еурапейскГх мГжнародных адносГн i, перш за усё, у сктэме мГжнародных ад
носш рэпёна Цэнтральнай i Усходняй Еуропы, пасля
сумнавядомага рэферэндуму 1996 г. як унутрыпалГтычная праблема аднаулення прынцыпау дэмакратыГ
i падзелу уладау у краГне. Амаль адначасова змест "бе
ларускага пытання" дапоушуся фактарам штэграцып БеларусГ з РасГяй, якая успрымаецца беларускГмГ нацыянальна-дэмакратычнымГ сГламГ, суседнГмГ дзяржавамГ i
мГжнародным супольнГцтвам як пагроза незалежнасщ
БеларусГ i рэгГянальнай бяспецы.
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№ 1

Сёння "беларускае пытанне", як мгжнародная праблема, складаецца з двух узаемазвязаных бакоу. Першы
бок тычыцца мгжнароднай заклапочанасщ i, як следства, мгжнароднай прысутнасщ у справе урэгулявання
унутрыпалиычнага крызку у БеларуС. 1нстытуцыянальным выражэннем гэтай прысутнасщ з'яуляецца
дзейнасць мки АБСЕ у БеларуС. Друп бок "беларускага пытання" тычыцца мгжнародных i геапалиычных
наступствау беларуска-расшскай штэграцып, у прыватнасщ намерау стварэння адзшай дзяржавы.
Для аслаблення негатыунага уплыву гэтага пытання на еурапейскае мгжнароднае асяроддзе неабходна
узважаная, узгодненая i паслядоуная палпыка уСх
знешнепалпычных актарау рэпёна: Захаду, суседшх
крагн, мгжнародных аргангзацый i Расп. Вырашальным
фактарам уздзеяння на Беларусь застаецца РаСя. Ад
таго, наколью РаСя i Захад змогуць дасягнуць зблгжэння щ прымгрэння сваГх пазщый па унутраных i знешнгх
аспектах "беларускага пытання", будзе залежаць далейшае развщцё становшча у БеларусГ i вакол яе.
"Беларускае пытанне", як праблема рэггянальнай (усходнееурапейскай) палГтыкГ, бачна щ нябачна прысутшчала на крутых паваротах еурапейскай
гГсторыГ ХХ ст. У пачатку стагоддзя яго сутнасцю
было адраджэнне беларускай дзяржаунасщ, што стала
магчыма у вышку распаду Расшскай Гмперып. Тады рэальнай незалежнасщ дасягнуць не пашанцавала. Але
пэуны i важны крок наперад на шляху да суверэнпэту
быу зроблены. БНР увасабляла сабой нейкГм чынам Гдэальны вобраз беларускай нацыянальна-дэмакратычнай
дзяржавы, да якой Гмкнулкя змагары за незалежнасць.
Замест гэтага Гдэалу беларускГм "нац^гянал-камунГстам"
з "дапамогай" бальшавщкага ураду удалося стварыць
у межах новай савецкай Гмперып "аутаномную" БССР.
У параунаннГ з "Пауночна-Заходшм краем" РасГйскай
ГмперыГ "беларуская савецкая дзяржаунасць" у межах
Саюза ССР мела несумненна больш высою прававы i
дзяржауна-палпычны статус. Але ён быу яшчэ вельмГ
далёкГ, як ужо адзначалася, ад статуса суверэннай i незалежнай дзяржавы.
"Беларускае пытанне" зноу з'явГлася на парадку
дня еурапейскай палпыю напярэдадш i у гады Другой
сусветнай вайны. Беларусь зноу стала аб'ектам геапаль
тычных "разборак", на гэты раз памгж СавецкГм Саюзам i фашысцкай Гермашяй. У чарговыя падзелы беларускГх зямель былГ таксама уцягнуты ЛГтва i Польшча.
Савецка-германская вайна 1941—1945 гг. справакавала грамадзянскую вайну у БеларусГ i падзел беларускага грамадства на "абаронцау сацыялГстычнай Айчыны"
i "калабарацыяшстау", якГх аказалася некалькГ сот тысячау, прымусовае перасоуванне жыхароу БеларусГ на
Усход i Захад. Вызваленне БеларусГ ад нямецкай навалы i вяртанне сюды этнГчна роднай савецкай сГстэмы
азначала часовае (на поустагоддзя) закрыццё "беларускага пытання".
У канцы ХХ ст. "беларускае пытанне" зноу узншла як мГжнародная праблема. Незалежная Беларусь, якая

паустала на рушах савецкай Гмперып i якая атрымала
поунае мгжнароднае прызнанне як суверэнная i незалежная дзяржава, адчувала востры дэфгцыт унутранай
легпымнасщ i мгжнароднай гдэнтычнасщ. На постсавецкай прасторы i еурапейскай арэне Беларусь выступала як краша парадоксау i феноменау. Гэта дзяржава,
якая атрымала мгжнароднае прызнанне, але якая адначасова застаецца "унутрана непрызнанай" з боку былой дэнацыяналгзаванай камуистычнай наменклатуры,
што фактычна захавала сваГ юруючыя пазщыи, i нямалай частю яшчэ больш дэнацыяналгзаванага грамадства.
Гэтыя уплывовыя палпычныя i грамадскгя колы мараць
аб адраджэнн савецкай Гмперып хаця б у выглядзе "Саюза Беларус i Раси".
Негатыуныя знешнепалпычныя выюию, асаблГва
для рэггёна Цэнтральнай i Усходняй Еуропы, што зыходзии i зыходзяць з гэтага штэграцыйнага праекта,
абумовглГ, як ужо адзначалася, знешпи бок сучаснага
"беларускага пытання". СваГм унутраным бокам гэтае
пытанне павернута да неабходнасщ павороту краГны на
шлях дэмакратыи, якГ абралГ краГны рэпёна. Моцная
геапалГтычная залежнасць БеларуС ад РасГГ ускладняе
гэты дэмакратычны паварот i выбар на карысць нацыянальна-дэмакратычнай дзяржавы.
Разам з тым мГжнародна-палпычнае асяроддзе
вакол БеларусГ зараз значна больш спрыяльнае, чым
гэта было у пачатку i сярэдзше стагоддзя. 1дэГ i рэальная практыка беларускай незалежнасщ карыстаюцца
шырокай мГжнароднай падтрымкай i сГмпатыяй. Такога спрыяльнага для БеларуС знешнепалпычнага акружэння не было у часы БНР, даваенны i пасляваенны перыяд Гснавання БССР.
Больш моцнымГ сталГ унутраныя нацыянальна-дэмакратычныя сГлы, якГя аб'ядноуваюць сёння найбольш адукаваныя, нацыянальна свядомыя, сацыяльна, эканамГчна i дэмаграфГчна актыуныя станы беларускага грамадства. Такога моцнага унутранага патэнцыялу прыхГльнГкау незалежнасцГ i свабоды у БеларуС не было раней.
Усё вышэйсказанае дае пэуны гГстарычны аптымГзм спадзявацца на тое, што у пачатку ХХ1 ст. "беларускае пытанне" будзе вырашана у Гнтарэсах незалежнасцГ i дэмакратып у БеларусГ, дзякуючы чаму яно
знГкне з парадку дня еурапейскай палпыю. Гэта будзе
таксама азначаць набыццё Беларуссю усё большага падабенства да дзяржау Цэнтральнай i Усходняй Еуропы,
да яюх яна належыць i геаграфГчна, i гГстарычна, i цывипзацыйна.
ГГсторыя змагання за беларускую дзяржаунасць
у ХХ ст. напамшае гегелеускую трыяду. Спачатку была
БНР (тэзкс). Яе змянГла дзяржава-антыпод БССР (антытэзк). На змену БССР потым прыйшла РэспублГка
Беларусь (сштэз). У гГстарычнай перспектыве РэспублГка Беларусь будзе усё больш аргашчна спалучаць i
увасабляць лепшыя рысы дзвюх сваГх папярэднГц —
БНР i БССР, пераутвараючыся ва усё больш "нармальную" еурапейскую дзяржаву.

SUMMARY
"Belarusian Statehood and Diplomacy in the XXth Century" (Vladimir Snapkovsky)
The article explores the main stages of the development of Belarusian statehood in the XXth century in close connection
with the geopolitical position of Belarus and the foreign policy of the Belarusian People's Republic, the Byelorussian
Soviet Socialist Republic and the Republic of Belarus. The author characterizes in brief the international status and the
specific features of diplomacy of the above-mentioned states and state formations. The essence and content of the socalled "Belarusian question" is analysed, as well as its role and place in the system of international relations both of the
region of Central and Eastern Europe and of the European continent as a whole.
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